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Vedere spre noile blocuri de locuințe din zona centrului civic al orașului 
Vulcan.

Glorioasa aniversare a Republicii, 
întîmpinată cu prinosul faptelor de muncă

I.M. PAROȘENI

5730 TONE 
PESTE PLAN

în tntîmplnarea apropia
tei sărbători a aniversării 
Republicii, colectivul I.M. 
Paroșeni raportează un 
succes de prestigiu. Acest 
harnic Colectiv a extras 
de Ia începutul lunii de
cembrie 5730 tone de căr
bune peste sarcinile de 
plan.

Cele mai mari produc
ții suplimentare au fost 
realizate în abatajele cu 
susținere și tăiere mecani
zată în care lucrează mi
nerit din brigăzile conduse 
de Franclsc Fazakaș, Ga- 
vrilă Mesaroș și Țenea O_ 
prca. La baza sporurilor de 
producție a stat depășirea 
productivității tn cărbune. 
(VJS.i

I.M. DÎLJA !
““ ————————* 1

ZI DE PRODUCȚIE 
RECORD

Mobilizați plenar în în
trecerea socialistă pentru a 
da țării cit mai mult căr
bune, în cinstea aniversă
rii Republicii, minerii de 
la IM. Dîlja raportează o 
producție de cărbune re
cord 674 tone peste pre- 
lirr.iri . ol zilei. Cea mai 
mare producție suplimen
tară a fost realizată de 
colectivul sectorului III, 
care se află pe primul loc 
în întrecerea socialistă.

I,a acest succes au con
tribuit din plin minerii din 
brigăzile conduse de Cons
tantin Crăciune, Nicolae 
Toma, Maxim Valerian și j 
Gheorghe Cercel. (Gh. S.) I

Cu planul anual îndeplinit

Sectorul III al I.M. Lupeni
Colectivul de mineri, ingineri și tehnicieni din 

cadrul sectorului III al I.M. Lupeni raportează — 
prin cele 16 382 tone cărbune date peste plan — 
îndeplinirea planului la producția de cărbune pe 
anul 1983.

Succesele obținute situează acest harnic colec
tiv printre sectoarele fruntașe pe întreprindere, tn 
Întrecerea socialistă pentru a da țării cit. mai mult 
cărbune.

Disciplina de producție, buna organizare a lo
curilor de muncă pe toate cele trei schimburi a stat 
la baza depășirii productivității muncii tn cărbune cu 
3,344 tone/post.

Cu un aport deosebit In obținerea acestor frumoa
se rezultate se înscriu brigăzile conduse de minerl- 
mecanizatori Laszlo Matyus șl Mihai Blaga, care, 
pe baza unor productivități înalte, cu vlrfuri de 
pînă la 22 tone/post, au reușit să livreze In plus 
economiei naționale, peste 30 000 tone cărbune cocsi- 
ficabil.

Evident că această rodnicie a muncii nu ar ti 
fost posibilă fără o funcționare ireproșabilă a utilajelor 
din dotare. Electrolăcătușii coordonați direct de sing. 
Preda Calotă au dat dovadă de o înaltă pregătire 
profesională, oglindită în calitatea lucrărilor de între
ținere și revizie a utilajelor ce le-au fost încredințate.

Vulcan *83
O NOUĂ COTĂ VALORICĂ

A PROPRIILOR NOASTRE ASPIRAȚII
1983... Ce poate să cu

prindă, în esență, un e- 
ventual bilanț al anu
lui pe care ne pregătim 
să-1 încheiem? 
înaintea oricăror cifre, 
se cuvine să consemnăm 
că In activitatea eco
nomică a fost consolidat 
procesul de Întărire și 
omogenizare a colective
lor celor două întreprin
deri miniere, proces com
plex care a însoțit o sui
tă de îmbunătățiri teh
nologice datorate conti
nuării acțiunii de me
canizare și modernizare a 
extracției cărbunelui, de 
perfecționare a forței de 
muncă. Asemenea mutații 
au avut loc șl în celelal
te colective muncitorești 
— la preparația cărbu
nelui, uzina electrică,. în-

AUREL BIRLEA, 
prim-secretar al Comite
tului orășenesc de partid, 
primarul orașului Vulcan

treprinderea de confecții, 
secția de stîlpi hidrau
lici, in comerț și pres
tările de servicii —• con- 
firmind faptul îmbucură
tor că. 1983, poate mai 
mult ca alți ani, a în
semnat pentru noi o e- 
tapă pe parcursul căreia 
am obținut importante 
acumulări cantitative și 
calitative. Aceste acumu
lări sînt rezultatul efor
tului pe care oamenii 
muncii l-au depus într-o 
activitate productivă nu 
lipsită de greutăți, capa
cității lor de a găsi so
luții potrivite chiar și

în situații dintre cele 
mai dificile, inițiativei, 
cutezanței în gîndire și 
dăruirii cu care au ac
ționat pentru a asigura 
o valorificare cît mal 
bună a capacităților de 
producție. Pentru a avea 
o ■ imagine mai clară 
despre potențialul 
nostru economic, despre 
nivelul realizărilor ae_ 
tuale, precizăm că orașul 
Vulcan se pregătește ca 
în 1984 să depășească ba 
riera celor 4 miliarde lei 
la producții globală. Pe 
drumul spre; această co
tă valorică, expresia u- 
nor noi aspirații econo
mice și sociale, anul 1983

(Continuare în pag. a 2_a)

Reporter în post fix
La I. M. Livezeni

Zestrea tehnică — folosită intensiv, eficient
Directorul întreprinderii afirmă:

„Ne vom îndeplini sarcinile dî plan, 
incspind cu prima lună a anuiui viitor"
Zilele trecute am avut o discuție cu ing. Ion 

Diaconu, directorul I.M. Livezeni, pe marginea con
statărilor făcute prin publicarea articolelor din ziarul 
nostru sub genericul „Reporter în post fix la I.M. 
Livezeni", precum și în legătură cu perspectiva care 
se prevede in ceea ce privește reulizarea sarcinilor 
de plan din' anul viitor. Iată pe scurt, conținutul 
acestei discuții care, s-a încheiat cu o concluzie op
timistă :

— Tovarășe director, ce 
perspective se întrevăd în 
legătură cu mai buna folo
sire a zestrei tehnice a în

treprinderii?
— De la venirea la con

ducerea întreprinderii, noi 
am găsit o situație moște
nită. întreprinderea era 
deja puternic mecanizată,

avea în dotare utilaje de 
înaltă tehnicitate, dar și un 
important deficit de forță 
de muncă, atît numeric, 
cît și pe structuri de me
serii. Anul 1983 a fost o 
perioadă de timp în care 
s-au făcut pași înainte pe 
calea lichidării decalajului 
dintre zestrea tehnică exis

tentă și deficitul de forță 
de muncă. Am primit un 
important sprijin din par
tea C.M.V.J. în ceea ce pri
vește completarea necesa
rului de personal munci
tor din subteran. Am fă
cut și eforturi proprii, ca
re au dus la rezultate bu
ne în ceea ce privește ca
lificarea și policalificarea. 
In comparație cu aceeași 
perioadă din anul trecut 
am reușit, să sporim, in 
anul 1983 cu circa 30 la

Viorel STRAUȚ, 
Gheorghe Sl’lNU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Festivalul obiceiurilor laice de iarnă

„Colinda țării 
pentru minerii Văii“ 
Sflrșitul lui decembrie prilejuiește, ca și în anii 

precedenți, o amplă suită de manifestări artistice și 
culturale, desfășurate în județul Hunedoara, sub ge- 1 
nericul „Festivalul obiceiurilor laice de iarnă", ajuns 
deja la cea de-a 12 ediție. In același timp, obîrșilîe i 

i' Jiului devin teritoriul de sărbătoare al țării,, oblce- 
? iurlle. folclorice de la cumpăna dintre ani fiind cin- 
’ stite in cadrul tradiționalului festival „Colinda ță- 

_ . Cea de-a 4-a ediție a 
întilnirea minerilor, pre- 
de utilaje miniere, a ce- 
din municipiul nostru cu 
din județele Alba (Uioa- i 
(Bouțari), Gorj (Cloșani),

Dealul Mare-Vălișoara, , 
Ohaba — Rădulești,» Lăpușhic 

■ Zam) șl Timiș (Românești).
Io fbct i xr o 111 1 11 r-l lzxr« I c» 1 _

rii pentru minerii Văii Jiului".
„colindelor" prilejuiește 

ț părătorilor, constructorilor 
ț lorlalți oameni ai muncii

12 formații de colindători
ra de xJos), Caraș Severin
Hunedoara (Boiu-Gurasada,
Roinos, Stăncești
— Dobra, Pojoga
Din municipiul nostru, la festivalul obiceiurilor lai
ce, ce se va desfășura joi, iau parte și formațiile de. 
pițărăi din localitățile Jieț și Paroșenl ale Văii.

I

l 
î (Continuare in pag. a 3-a)
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Brigada condusă de minerul Vasile Glișcă, se numără între 
formațiile fruntașe ale sectorului III da la mină Petrii». Ia i_ 
maglne, schimbul condus de Mlhal Berbecaru.

Climatul de responsabilitate comunista 
chezășia realizărilor ritnuce, superioare

In 15 decembrie, co
lectivul sectorului V 
de la l.M. Lupeni a 
raportat îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe 
anul 1983. Minerii 
sectorului au încheiat 
un bilanț merituos: 
peste 11 800 tone de 
cărbune extras supli
mentar, o productivi
tate pe șector cu 60® 
kg/post superioară in
dicatorului prevăzut, 
planul de pregătiri de
pășit cu 116 la sută șl 
o economie de 16 mi
lioane lei, din care 
peste 5 milioane lei 
provin din acțiunea 
de recuperare, recon

diționate și refolosire a 
j-ieselor de schimb, ar
mături și alte materi
ale.

Deci, un bilanț rod
ate care încorporează 
munca dîrză, străda

Intr-un coleeîiv minier fruntaș

niile minerilor din aba
tajele frontale și came
ră ale sectorului pen
tru menținerea la cote 
constant ridicate a ni
velului extracției, din 
brigăzile de pregătiri 
preocupate asiduu de 
asigurarea din timp a 
noilor fronturi de căr

bune, un bilanț meri
tuos în care se materia
lizează preocuparea stă
ruitoare a întregului 
colectiv de mineri, e- 
lectromecanici și ca
dre tehnice de a asi

gura o valorificare de
plină a potențialului 
uman și tehnic al sec
torului, de a desfășura 
o activitate producti
vă prodigioasă, efici
entă.

— Avem un colectiv 
omogen, iar în fiecare 
loc de muncă un 

climat de înaltă ținu
tă, de răspundere față 
de soarta planului, a 
producției, ne spunea 
secretarul comitetului 
de partid al sectorului, 
Dumitru Marin. Este 
de fapt obiectivul fun
damental pentru care 
au militat organizați
ile noastre de partid, 
prin întreaga muncă 
politică desfășurată în 
rîndul formațiilor de 
lucru, al întregului e- 
fectiv. Am urmărit, 
prin tot ce am între-

loan DUBEK 

(Cont. in pag. ■ 2-a)
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PROPAGANDA VIZUALĂ 
mijloc de educație patriotică, 

revoluționară, militantă a tinerilor

„Ne vom îndeplini sarcinile de plan“

Prin grija organizați
ei de partid șl a condu
cerii Liceului de mate- 
matieă-fizică din Petro
șani, și In acest an de 
învățămînt, membrii ai 
activului U.T.C. pe școa
lă, alți elevi au fost per
manent implicați în ac
tivitatea de concepere, 
amenajare și susținere 
a unei propagande vi
zuale tot mai diversifi
cate în conținut și tema
tică, tot mai atractive, 
tot mai eficiente.

Cele 24 de gazete, pa
nouri, vitrine sînt con
cepute tematic — desigur 
în spațiul școlii — pen
tru a răspunde cerințe
lor de popularizare a 
documentelor de partid, 
apoi a sarcinilor și rea
lizărilor colectivelor
noastre de uteciști, cul
tivarea modelului de 
urmat, pentru a sublinia 
cerințele de pregătire la 
diferite discipline, rezul
tatele activității în cer
curile de elevi, omagie
rea unor momente de 
seamă din istoria patriei, 
A vieții cultural-științi- 
fice, popularizarea mun
cii și vieții tinerilor din 
școala noastră, a rezul
tatelor' acestora, precum 
și satirizarea unor as
pecte negative și multe 
alte aspecte.

Pentru a cunoaște în 
ce măsură preocupările

(Urmare din pagina I) 

prins atît comitetul de 
partid, cit și birourile or
ganizațiilor pe schimburi 
să asigurăm implica
rea directă a 
activității politico-educati
ve desfășurată de comu
niști în eforturile de auto- 
depășîre a întregului co
lectiv.

Am reținut din spusele 
secretarului de partid ca o 
preocupare centrală stră
dania de a repartiza ju
dicios forțele organizației 
de partid, deci a tuturor 
comuniștilor — care re
prezintă peste 40 la sută 
din efectiv — pe locurile 
hotărî toane ale sectorului, 
orientarea continuă a e- 
fbrturilor lor, pe bază 
de saricinl concrete, spre 
soluționarea din mers a 
problemelor ardente pe 
care le ridică procesul 
productiv. , 
in fiecare adunare, mem
brii de partid raportează 
asupra activității ce o 
desfășoară; cu prilejul 

noaste din ultimii 2—3 
ani eu găsit aderență în 
rîndul elevilor, cu spri
jinul îndrumătorului 
U.T.C., am procedat la 
un sondaj în rîndul a_ 
cestora eu privire la 
propaganda vizuală re
alizată în școală.

Spre exemplu la între
barea „Ce gazete, vitri
ne, panouri de propa
gandă vizuală există în 
școală?» din cei 393 de 
elevi chestionați peste 200 
se referă la gazeta 
„Spre Soare» a comite
tului U.T.C.

Nu am reușit să știm 
încă interesul în rîndul 
claselor a XII-a și a IX-a 
ceea ce va constitui o 
preocupare a noastră în 
viitor. Acest sondaj a 
scos în evidență că e_ 
levii au reținut multe 
date și informații inte
resante, că numai în e- 
cest an au fost antre
nați în susținerea cu 
materiale sau amenaja
rea propagandei vizuale 
peste 70 elevi.

Multiplele și diverse
le activități inițiate de 
organizația U.T.C. a li
ceului nostru pentru bu
na desfășurare a acti
vității acestor gazete, 
panouri, vitrine, a între
gii propagande vizuale, 
și-au găsit reflectarea în 
cele două locuri 1 obți
nute de gazetă „Spre 

discuțiilor individuale, ei 
sînt solicitați să informe
ze cu privire la modul 
cum își îndeplinesc sar
cinile, să vină cu propu
neri pentru îmbunătățirea 
muncii. S_a tre
cut la executarea unui 
preabataj direcțional în
,ZZ/ZrZZZ/ZZ/ZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZ////ZZ/77ZZ/Z/ZZZZZ/////ZZ/ZZ///////ZZZZZ/Z/

CLIMATUL DE RESPONSABILITATE 
COMUNISTA

zzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzz/zzzzzzzwzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
tre două numere de aba
taj, lucrare ce a fost exe
cutată numai cu armături 
recuperate din lucrări 
vecin. S-au refoîosit 138 
armături TH, care valo
rează 250 000 lei. In frun
tea acestei acțiuni s_au si
tuat comuniștii Teodor 
Budilican, Nlcolae Rusu 
și alții. In ultimul timp, 
o susținută muncă poli
tică au desfășurat comu
niști^ între care mecani- 

Soare șl Satyrul» ale 
comitetului U.T.C. la 
faza municipală « con
cursului gazetelor de pe
rete și satirice. Este un 
prilej de mîndrie și mul
țumire pentru toți elevi! 
liceului nostru și sînlem 
conștienți totodată, de 
eforturile pe care trebuie 
să le depunem în conti
nuare în sensul intensi
ficării și aprofundării ac
tivităților noastre în do
meniul propagandei vi
zuale.

Punem la baza între
gii noastre activități de 
propagandă orientările 
jalonate de Consfătui
rea de la Mangalia, di
recțiile și măsurile ce 
s_au stabilit.la instruirea 
ce a avut loc cu ocazia 
fazei municipale a con
cursului de propagandă 
audio-vizuală. Sîntem 
hotărîțl să ne îmbunătă
țim radical activitatea, 
mai ales acum, cînd ni
velul de conștiință al e- 
levilor este în formare, 
cînd se cere amplifica
rea tuturor eforturilor 
în scopul pregătirii noas
tre ca oameni care vor 
contribui la dezvoltarea 
societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Maria VOINA, 
secretar al comitetului 

U.T.C., Liceul de mate- 
matică-fizică Petroșani

cii Vasile Djura, Constan
tin Rusu, losif Deak, pen
tru reducerea consumului 
de energie, mai ales pen
tru evitarea mersului în 
gol al utilajelor și a su
flărilor de aer comprimat. 
Drept rezultat, în noiem
brie s_a reduă consumul

de energie electrică cu 
30 000 k\Vh cai c, împreună 
cu reducerea celorlalte 
consumuri, materiale, a 
condus pe* ultimele două 
luni kt o economie de 
peste 1 milion de lei.

Este o materializare di
rectă a preocupărilor co
lectivului, în urma dez
baterii în învățămîntul de 
pai-tid a cerințelor acor
dului global, al discuțiilor 
purtate la locurile de

(Urmare din pag. I)

sută nivelul realizărilor 
zilnice Ia producția de căr
bune. Sîntem pe o cale bu
nă, pe care sper că vom 
merge în continuare.

— Pe ce se întemeiază a- 
ceastă speranță, acest opti
mism? Trebuie ținut seama 
că randamentele îa două 
din cele patru abataje cu 
susținere și tăiere mecani
zată sînt încă destul de 
scăzute, chiar sub nivelul 
randamentelor din abata
je cu front lung și susți
nere clasică.
• — Am dobîndit o expe
riență bună prin modifică
rile făcute în tehnologia de 
exploatare, în funcție de 
cerințele și de structura ză- 
cămîntului de cărbune. De 
fapt ați evidențiat această 
situație în articolul intitu
lat „Plasarea optimă a a- 
batajelor mecanizate con
diție pentru realizarea u- 
nor randamente superioa
re Prin extinderea tehno
logiei cu „pas înapoi". In 
curs de înfăptuire în cele 
două abataje cu susținere 
și tăiere mecanizată unde 
în prezent, mal bine zis 
deocamdată, nu se obțin 
încă productivități mari, 
vom reuși să asigurăm o 
creștere substanțială a pro
ducției zilnice de cărbune.

— Dar cu privire la fo
losirea intensivă a zestrei 
tehnice ce perspective se 
întrevăd ?

—- In ceea ce privește 
complexele mecanizate, pre
conizam să atingem randa
mente superioare, în toate 

muncă de agitatorii orga
nizaților de bază, ea Va
sile Rusu, Gheorghe Las. 
zlo, Gheorghe Fratoștițea- 
nu, Ion Costandache, Ma
rian Zgură, Ion Mateiță, a- 
supra căilor de acțiune 
pentru sporirea eficienței 
activității productive.

Săptămînal, comitetul 
de partid, birourile orga
nizațiilor de bază discută 
amănunțit cu maiștrii și 
brigadierii starea realiză
rii planului, realizarea 
indicatorilor de eficiență, 
problemele brigăzilor. Tot 
cu acest prilej se stabilesc 
măsuri din mers pentru a 
menține ritmul realizări
lor la nivelul sarcinilor; 
se trasează sarcini, se 
trag la răspundere 
ctei delăsători, indiscipli- 
nați. Se acționează adică 
pe toate căile pentru ca 
toți comuniștii, întregul 
coiecliv să-și facă datoria, 
pe deplin angajat în pre
gătirea producției noului 
an, în obținerea unor ni
vele de extracție superi
oare. 

cele patru abataje. Cit 
despre combinele de aba
taj și Înaintare, vom rea- 
naliza situația lor șl vom 
lua măsuri corespunzătoare 
pentru a evita încărcarea 
costurilor de producție cu 
amortismente nejustificate. 
Ne vom strădui să reducem 
numărul lor la strictul ne
cesar, deoarece condițiile 
de zăcămînt cu care ne-am 
confruntat pînă în prezent 
impun o limitare a livrării 
în cofitinuare a unor noi 
combine. Sînt în cură de 
înfăptuire și măsuri de tre
cere de la transportul cu 
vagoneți, la transportul pe 
benzi, pe orizontul 475. 
Vom introduce și instalații 
de monoral, care s-au do
vedit necesare și vor înles
ni considerabil aprovizio
narea locurilor de muncă 
din subteran.

•— Cind își va realiza 
planul mina Livezeni?

— In poSda dificultă
ților cu care se confruntă 
colectivul întreprinderii 
noastre, se poate spune <?ă, 
începînd din primul tri
mestru fel anului viitor 
planul producției de căr
bune va fi realizat de mi
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MANIFESTĂRI 
TURAL-ARTISTICE. 
casele de cultură, 
burile și căminele 
turale din toate
tățile municipiului vor fi 
organizate zilnic, pînă în 
30 Decembrie, manifes
tări cultural-artistice, 
simpozioane, adunări fes
tive cu programe artis
tice dedicate sărbătoririi 
anivereării Republicii. 
Aceste manifestări sînt 
organizate de consili
ile municipal, orășenești, 
și comunale de educație 
politică și cultură socia
listă. (V.S.)

ECONOMII
ȚAȚE. Activitatea 
peste 30 000 de 
din Valea Jiului 
cununată, acum 
șitul anului, de 
remarcabile. ~ 
indicator, 
rianțate, a fost i 
ni’, si depășit cu 
2 300 000 lei. S-eu 
dențiat tinerii din orga
nizațiile l.M. Lupeni, 
ICPMC, IPSRUEEM și 
altele. (M B.)
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F1NAN- 
celor 

uteciști 
este in
ia sfîr- 

rezultate 
Principalul 

economii fi
ind epli_ 

peste 
evi-

BUCURII PENTRU 
CEI NSCI. Astăzi, în Pe
troșani se descinde „O_

ft mfopmora

na Iăvezeni. Pe ce ne bizu
im? în primul rînd pe 
măsurile tehnice șl orga
nizatorice pe care le-am
stabilit, printr-o largă
consultare a întregului co
lectiv, cu prilejul adună
rii generale a reprezen
tanților oamenilor mun
cii din întreprinderea 
noastră, măsuri care sînt 
în cura de înfăptuire. A. 
eestea dau certitudinea că, 
începînd din prima lună, 
din primul trimestru, în 
anul viitor vom realiza 
planul producției de căr
bune. Desigur-, dificultăți
le nu vor lipsi. Fiindcă 
mal avem multe de făcut 
pe calea întăririi ordinii și 
disciplinei, îndeosebi în 
ceea ce privește întronarea 
spiritului de răspundere, 
a competenței profesiona
le în exploatarea utilaje
lor moderne dir dotare. 
Sîntem hotăriți să facem 
totul pentru învingerea 
dificultăților c» care ne 
confruntăm, să asigurăm 
realizarea sarcinilor pla
nului producției de căr
bune în anul 1984 în con
diții de eficiență econo
mică.

Ame- |
T ,

rășelul copiilor", 
najarea acestui veritabil 
prilej de bucurii pentru 
cei mici este în incinta 
Școlii generale nr. 1 din 
Petroșani. (VJS.)

CINEMATECA. In pro
gramul de cinematecă al 
acestei săptămini este in
clus astăzi de la ora 18, 
la cinematograful .7 No
iembrie» din 
filmul italian 
vere in prima 
iar joi, de 
ră, filmul 
tăcerii", o 
studiourilor 
da. (G.B.)

I

Petroșani, 
„Fapt di- 

pagină", 
la aceeași o- 

„Conspirația 
producție 

din
a

Cana-

PĂCALEALA? în
trebarea ne_a sugerat-o 
lacătul aflat, luni, 26 de
cembrie, ora 16,45, pe 
ușa magazinului FERO- 
METAL" (de lîngă piață). 
Acesta_  contrazicea a-
fișul care informa (mai 
bine-zis... dezinforma) 
cumpărătorii că în unita
te se primește marfă?! 
înăuntru însă nu se afla 
nimeni! Să credem că 
„afișul" era un paravan 
pentru închiderea.- neo
ficială a unității? (A.T.).

Rubrică realizată de
Viorel STRAUȚ

II
I
I
I
I

(Urinare din pag. I)

a însemnat un pas hotărâ
tor, iar modul în care co
lectivele au trecut la înfăp
tuirea unor prevederi deo
sebit de importante cum 
ai- fi generalizarea, acor
dului global — ne_a întărit 
încrederea în forțele de 
care dispunem, în capaci
tatea colectivelor de a găsi 
și pune în valoare noi și 
noi resurse creatoare, pro
ductive.

Pe coordonatele realiză
rilor economice — creșterea 
producției de căi bune, e- 
nergie electrică și termică, 
utilaje și piese de schimb, 
articole de confecții — și 
îb profunzimea acestor 
realizări găsim temeiul tu
turor celorlalte înfăptuiri 
sociale din oraș. Căci. V ul
canul deține asemenea în
făptuiri care fac aslăz’ 
mîndria locuitorilor săi. 
Fiecare cetățean, tînăr sau 
vîrstnic, se regăsește eu 
o cotă parte, mai mare 
sau mai mică, in realiză
rile edilitar_urbanistice, în 
oele sociale, în viața spi
rituală a orașului. Noul 
bulevard, pe tronsonul ca
re a concentrat zi de zi 

o susținută participare ci
vică, a căpătat contur așa 
cum a fost preconizat pe 
planșetele proiectanților. 
Practic, cu fiecare metru, 
sau cu fiecare pas făcut 
de constructori și de miile 
de cetățeni care au spriji
nit în timpul liber cons
truirea bulevardului, aceas
tă modernă arteră de cir

O blOUÂ COfÂ VALORICĂ
culație a atras tot mai 
mult afluxul de trecători, 
de cumpărători, în întâm
pinarea cărora au ieșit uni
tăți comerciale capabile să 
facă față pretențiilor ori
căror alte așezări din pa
tria noastră. Sînt cunoscu- 

. te deja, în «A municipiul, 
magazinele de tipul Ro- 
marta pentru confecții, în
călțăminte, țesături, blă
nuri, deschide pe bulevar
dul Victoriei. Sau magazi
nul „Unic», o unitate eta
lon a comerțului alimen
tar, sau librăria și unități
le cooperației meșteșugă

rești, cinematograful, ma
gazinele cu articole de ar

tizanat, cosmetice, electro
tehnice, de uz casnic ș.a. 
Nota dominantă a tuturor 
acestor unități pentru care 
constructorii au depus un 
efort în plus în direcția 
calității o constituie bunul 
gust, condiție de la care 
nu ne vom abate de.acum 
încolo, asigurând îmbinarea 
celor două trăsături de’ 

bază ale urbanismului mo
dern: esteticul și funcțio
nalul.

Ce a mai însemnat anul 
1983 pentru orașul Vul
can? Un mare * volum de 
lucrări pentru îmbogățirea 
mediului ambiant, sau pen
tru întreținerea corespunză
toare a acestuia. Au fost e- 
xecutate lucrări pentru 
modernizarea unor străzi 
(1 Mai, Republicii) și dru
muri {la Dcalu Babil, So_ 
hodol, Paroșeni), asfaltări 
de alei (în Parcul tinere
tului), pavări de trotuare 
cu dale mozaicate (peste 
1500 mp, lucrare care va fi 

continuată). Au fost date 
iu folosință 120 de aparta
mente, iar alte 64 se află 
în faza finală de execuție. 
S_au consumat i,71 milioa
ne lei pentru întreținerea 
fondului locativ, au fost 
făcute amenajări pentru 
transportul în comun, au 
fost asigurate noi surse de 

alimentare cu apă potabi
lă, s-a acționat pentru în
trețin rea rețelei de ter- 
inoficare, s-a lucrat ia mo. 
dernizarea așezămintelor 
culturale și a bazelor de 
agrement. Bilanțul anului 
1983 cuprinde numeroase 
înfăptuiri despre care ne 
face o mare plăcere sfi 
spunem că reprezintă as
pectul concret ai democra
tismului orânduirii noastre 
socialiste. Ele au fost pe 
larg dezbătute în întîlnlri- 
le deputaților eu cetățenii, 
și au fost înfăptuite îmi 
preună, purtînd amprenta 

entuziasmului și a dragos
tei cu care cetățenii ora
șului participă la împlini
rile edilitar-urbanistice din 
localitatea în care trăiesc 
și muncesc.

1984... Peste puțin timp 
vom păși într_o nouă eta
pă, un nou an al actualu- 
lui cincinal ©a ce gînlun 

întâmpinăm acest eveni
ment? Cota valorică a ce
lor 4 miliarde lei ia p.in
ducția globală mobilizează 
toate colectivele de muncă, 
în 1984 vor avea loc alege
rile în organizațiile de 
jiartid și, în întâmpinarea 
celui de-al XlII-lea Con
gres al partidului vom de
pune eforturi susținute 
pentru sporirea realizări

lor economice. Avem de 
îndeplinit și obiective so
ciale pentru care am lio
tă rit devansarea -termene
lor, astfel incit să fie rea-

lizate în preajma măreț u. 
lui eveniment care va a- 
vea loc la 23 August: ani
versarea celor 4 decenii de 
la eliberarea patriei. In
dotarea orașului vor intra 
noi spații comerciale la
parterul blocurilor, hala ă- 
groalimentară, complexul 
de alimentație publică, vor 
începe lucrările la casa de 
cultură și se va încheia 
ultimul tronson al bule

vardului, cu pasaj de tre
cere peste piață pînă la 
confluența cu artera de le
gătură spre Lupeni. Vor 
fi date în folosință o popi- 
efirie modernă, zona de a- 
grement cu o frumoasă o- 
glindă dc apă, situată lin
gă stația PECO. o piață în. 
aer liber în preajma vi
itoarei hale agroalimenta- 
re. Vor fi efectuate nume
roase alte lucrări sospe*, 
dfirești astfel incit să esl* 
gurfcn funcționalitatea tufe 
turor amenajărilor și do
tărilor sociale pe care le 
înfăptuim cu oamenii șl
pentru oamen’l orașulwî
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i Conccntrînd un întreg 
univers de idei și senti
mente, tradițiile și obice
iurile de iarnă, care a-au 
format de-a lungul seco
lelor și s-au transmis din 
generație Sn generație, 
reprezintă o dimensiune 
importantă a viziunii u- 
maniste a poporului nos
tru despre lume și viață. 
Toți cei care a-au aplecat 
să studieze aceste frumoa
se și diverse fapte ale 
culturii populare au re
marcat uimitoarea vitali
tate spirituală a poporu
lui român care a creat un 
sistem de obiceiuri cu
prinzând un inepuizabil

1 izvor de valori etice și es_ 
i tetice. aflate într-un con

tact permanent cu munca, 
cu viața.

1 în anumite momente 
ale dezvoltării culturii 
populare, cînd, s_au tra
versat perioade de Influ
ență a bisericii, folclorul, 
fiind o manifestare a 
conștiinței populare ce re
flectă existența socială, 

ia inclus o anumită doză 
de influență religioasă, 
care de-a lungul timpului 
prin creația colectivă, au 
rămas doar forme lipsite 
de conținut. Trebuie sub
liniat cu forță și pregnanță 
că elementul dominant al 
culturii populare este spi

Ca de fiecare dată, în 
aceste zile de la sfîr_ 
șit de an au loc în mu
nicipiul nostru nume
roase manifestări cultu
ral.artistice prezentate 
de artiști amatori - din 
mai multe județe ale 
țării, pe scenele așe
zămintelor culturale sau 
Ia locurile <le muncă din 
întreprinderile Văii Jiu
lui. Vor fi prezentate 
străvechi obiceiuri de 
Anul Nou și colinde. 

ritul laic, viziunea Uma
nistă profundă, atitudinea 
teică față de problemele 
existențiale eu care omul 
era mereu confruntat. în 
acest sens argumentele 
sînt abundente și ele au 
fost mereu evidențiate de 
cercetători de mare va
loare, cum 6int Llviu Ru_ 
su, C.I. Gulian, Gheorglie 
Vlăduțescu. Toate obice
frinrtititrriiii/rirrfin////ii/frftrtrrt//HfHiririrnrnnrrrirnnn>

Tradiții și obiceiuri de iarnă 
ale poporului român 

tiriiiiintiiiriiniiiinmimHiiifHiiHininiiiuiiiiuiiiiiHiHii

iurile caracteristice sfâr
șitului de an (colindele, 
capra, plugușorul, sorco
va etc) prilejuite de anu
mite evenimente impor
tante din viața omului nu 
au nimic de-a face cu o 
pretinsă religiozitate, ci 
sînt raportate direct la 
om și la munca lui. Plu
gușorul, de pildă, are în
ceputuri străvechi, legate 

de un obicei agrar. în 
formele sale mai vechi 
acesta era atît o urare, cît 
și o descriere a muncilor 
agricole, o suită de sfaturi 
și învățăminte practice. 
Dealtfel și colindele sînt 
urări de belșug și sănă

tate. De la o eoni folclo
rică 1a alta, aceste tradi
ții s-au formai într-un 
contact nemijlocit cu ce
lelalte creații populare.

De fapt, așa cum remar- 
eă unul dintre cei mai 
profunzi cunoscă
tori ai fenomenului 
culturii populare, Gh. 
Vlăduțescu, și alte obice
iuri, cum sînt paparuda, 

ealoianul, drăgalca, pre
cum și obiceiurile privind 
nașterea, căsătoria, moar
tea, au un fond tradițio
nal laic, adine implantat 
în viața și specificul na
țional al poporului nos
tru, au ca izvor anumite 
condiții de viață, idealuri 
și aspirații, năzuințe de 
viitor, o bogată experien
ță de muncă și luptă, de 
dorințe, victorii, de tris
teți, bucurii.

îmbogățite mereu de-a 
lungul timpului și consti
tuind o expresie strălucită 
a geniului popular, obice
iurile și tradițiile exprimă 
vitalitatea și bucuria mUD- 

cH, dragostea d» viață și 
de pămtntul românesc, re- 
prezenttnd o permanenți 
1b istoria poporului. Fan
tezia și expresivitatea ar
tistică, larga bogăție de 
Ide} și-au aflat o nouă 
împlinire și sensul lor 
real în vremurile noas
tre socialiste, cînd erois
mul în muncă ți urarea 
de belșug și prosperitate 
au semnificația unui o_ 
magiu al muncii libere și 
fericite. Sub conducerea 
Partidului Comunist Ro
mân, în anii luminoși ai 
socialismului s_a realizat 
o amplă operă de integra
ră și valorificare a tradi
țiilor culturale 
te ale poporului, 
găsit un cadru 
de manifestare

progresis- 
care și-a 
superior 

în Festi
valul național „Cîntarea 
României". în acești ani 
s_a realizat o adevărată 
înflorire și îmbogățire a 
tradițiilor populare, inte
grate profund în procesul 
de creație a noilor valori 
materiale și spirituale, în 
activitatea educativă și 
culturală Btrăbătută de 
dragostea pentru patrie.

Lector univ. 
liberia GAGYI, 

Institutul de mine 
Petroșani

„COLINDA ȚĂRII 
PENTRU MINERII VĂII"

(Urmare din pag. I)

lua vremea prînzuiui 
(ora 12,30) eej peste 500 
de colindători vor adtesa 
urări de Anul Nou celor 
10 eolecMve miniere din 
Vale, după care, pe ma
gistrala reședinței de 
municipiu va avea loc o 
impunătoare paradă a por
tului popular. Spectacolul 
obiceiurilor laice se va 
derula pe platoul din fa
ța Casei de cultură a sin
dicatelor din Petroșani, 
în caz de timp nefavora
bil, gazdă a colindătorilor 
va fi sala de spectacole a 
așezămîntului „ cultural a- 
mintit.

In dimineața aceleiași 
zile (ora 10), la Casa de 

* 
I

CEATA — grup, cuprinzînd un număr .variabil 
de membri, urmărind toți același scop. Dacă grupul 
este numeros se instituie și funcții în cadrul lui. 
Funcțiile pot fi reclamate și de „personajele care par
ticipă la desfășurarea unor obiceiuri”.

CEREMONIE — parte a unui obicei cons.uuilă 
dintr-o secvență (organizată) de acte solemne mai 
ales, îndătinate, în legătură eu buna-cuviiițță.

CERB (turcă, bouriță, capră) — obicei care 
prezintă clemente ce ne pot duce spre rituri agrare — 
împodobirea cu iederă (ramuri verzi), uciderea și 
înmormîntarea. Masca — cerbul —• însoțea ceata de 
colindători ca divertisment, cu o ținută sobră, dar 
pigmentata .și cu elemente comice (mai ales în miș
cări). Tipic pentru cerb este capul animalului — o 
mască — cu un „bot“ din două lemne articulate, ca
re pocnesc. Pocniturile sînt produse pritr-un sistem 
mecanic rudimentar acționat de un tînăr ascuns sub 
„corpul" caprei — acoperit cu o față de masă sau 
covor. Cerbul este însoțit de „bloj** — personaj cos- 
tumant (uneori mascat) în bărbat sau femeie bătrînă, 
purtînd o bocceluță cu cenușă.

eultură a sindicatelor (sa_ ‘ 
te mică), aub egida Con
siliului municipal de cul
tură fi educație socialistă 
șl ■ Inspectoratului șco
lar județean este progra
mată o sesiune de comu
nicări a cadrelor didae- ■ 
tiee din municipiul și ju
dețul nostru, care are 
ca subiect de dezbatere 
tradiția sărbătorilor laice 
de iarnă. (I.V.)

N.R. In dorința de a fa
miliariza cititorii zia
rului nostru cu termenii 
speefici sărbătorilor de 
iarnă și colindelor, pre
zentăm un mic dicționar 
folcloric, întocmit de prof. 
Corneliu Bogariu.

Sport < Sport • Sport » Sport • Sport • Sport • Sport

NOUA BAZĂ DIDACTICĂ DIN PARING 
pepinieră a schiului de performanță 

din Valea Jiului
După cum s-a anunțat la timpul potrivit, în 

imediata apropiere a zonei alpine din masivul Paring 
a mai apărut o bază sportivă. Aici se instruiesc și 
învață cei mai tineri schiori, pe care îi cunoaștem sub 
numele de „Ghioceii Parîngului” elevi din primele 
clase ale secției de schi a Școlii sportive din Pe
troșani. Din dorința de a afla amănunte ne-mn adre
sat prof. EUGEN PETERFY, directorul Școlii sportive

RETROSPECTIVĂ FOTBALISTICĂ ’83

— Sînteni la început de 
sezon de schi; cu ce pers
pective debutează acesta 
in condiții in care dispu
neți de noua cabană- 
școală?

S î n t e m hotărîți 
să , valorificăm pe
deplin aceste condiții, să 
selecționăm și să creștem 
schiori de mare perfor
manță, chiar de nivel na
țional.

In ce constă aceste 
condiții?

— Cabana școală oferă 
posibilitatea de cazare 
pentru 80 de locuri. în 
plus dispune de o sală 
de aparate sportive și de 
forță, de un bazin de re
cuperare, de saună și o 
cantină modernă.

— Intențiile și condiți
ile create sînt bune. Cum 
s-a organizat și în ce mod 
se desfășoară pregătirea 
tinerilor schiori?

— Se aplică un nou sis
tem de selecție. începînd 
cu trimestrul II al actua
lului an școlar, la nivelul 
școlilor generale vor fi 
selecționați din clasele I 
șl II, elevii care dovedesc 
aptitudini „pe uscat" pen
tru schi. Cei selecționați 

vor fi cazați cite 10 zile 
la cabana școală din Pa
ring. Aici vor fi supuși 
unei a doua selecții, mai 
severe.

— Cum î.și vor continua 
aceștia pregătirea școlară?

— Dispunem de condi
ții de cazare, de cadre di
dactice, de clase, la caba
na din Paring, unde pro
cesul de învățămînt va 
continua fără nici o între
rupere. Pentru anul viitor 
școlar se pregătește totul 
pentru a cuprinde și cla
sele a III_a și a lV-a la 
cabana din Paring.

— Ce ne puteți spune 
despre programul pregăti
rii performerilor?

— Pentru pregătirea lor 
avem un program special. 
Din păcate, punerea în 
funcțiune a teleschiuluj în- 
tîrzie— Ne îngrijorează a- 
cest lucru fiindcă, în pa
ralel cu schiorii din cla
sele mici, trebuie să_i an
trenăm intens, în condiții 
de dificultate sporită, pe 
juniorii I și II și pe seni
ori, pentru bogatul pro
gram competițional de schi 
pe <iare_l avem în față.

Interviu realizat de 
Viorel STRÂUT -

PETRE LIBARDI (Minerul I.upeni)

„încercăm să demonstrăm valoarea lotului"
Niciodată în ultimii 

ani, Minerul Lupcni n-a 
avut o poziție mai bu
nă în clasamentul divi
ziei secunde — locul 7 
(17 7 S 7 20-17 17) și 
plus 1 în clasamentul 
adevărului. Bilanț de 
care antrenorul consa. 
crat al minerilor (din 
1976, cu excepția peri
oadei Jiul) ing. Petre 
Libaidi se arată mul
țumit...
— ...și nu prea. Pu

team să obținem remize 
la Cavnîc și Zalău, am 
ratat victoria la C.F.R. 
Steaua. Să nu Uităm în
să că în retur avem o 
partidă în plus acasă.

— Lotul n-a suferit 
mari modificări. A 
venit Dan Voicu, din 
vară s-au integrat Chițac 
și Cean. S-a renunțat Iu 
serviciile lui Ciorîia, Bar_ 
bu, Iosif Popa, Gheor- 
ghiță, celălalt, Voicu, 
Dragoș, P. Mihui.

— Am căutat să omo
genizăm lotul de 18, an
trenamentele individu
alizate au adus un spor 
de formă și tehnică lui 
Romeo Rusu, Leordean, 
mijlocașilor. Benefici
em de faptul că 
juniorii noștri Henzel și 
Tereche evoluează în 
lotul național.

— Ce dispozitiv a ră
mas dator?

— Dintre apărători, 
portarii Ion Grigore și 
Lâxandru nu s_au ridicat 
la nivelul pregătirii co
legilor de linie; apoi 
înaintașii Necbimiș, Mu. 
șat și Sălăgean n-au o- 
norat în totalitate expe
riența, valoarea Și pre
tențiile de foști jucători 
de prima scenă. Statisti
ca ilustrează o situație 
rar întilnită. Minerul 
este unica divizionară B 
cară n-a primit vreun 
gol pe teren propriu, 
dar a încasat 1? în de
plasare.

— Cu ce gînduri a- 
bordați returul?

— Dacă am ajuns pe 
locul 7, încercăm să de
monstrăm că aceasta este 
valoarea lotului. Vacan
ța se va sfîrși la 9 ia
nuarie. Va urma o pe
rioadă de 10 zile de 
pregătire la Lupeni, a- 
poi cantonamentul la 
Băile Herculane (19-31 
ianuarie). La capitolul 
noutăți, intenționăm să 
legitimăm un fundaș cen
tral și doi înaintași, ca
re să ne ofere șansa des
fășurării unor mai largi 
manevre etategice în de
plasare.

— Al „12.1ea“ jucă
tor?

— Galeria noastră ră- 
inînc cea mai bună șî 
mai mare din Vale. Am 
vrea însă ea suporterii 

să ne fie mai aproape 
de inimă și atunci cînd 
se ivesc situații dificile.

—- Ar fi bine să se lă
murească pentru totdea-

CONSTANTIN CATUȚI (Minerul — Știința Vulcan)

„Toamna fotbalistică, bogată în casatorii, 
și botezuri".

Un bilanț total ne_ 
satisfăcător pentru di
vizionara C Minerut- 
Știința Vulcan, aflată 
la încheierea turului pe 
penultimul loc din se
ria a Vili-a: 15 5 2 8 
17-30 12, iluslrind po
vestea copilului cu mul
te moașe. Fiindcă, de-a 
lungul turului, combi- 

. nata din Vulcan u avut 
la cirină mai multi an
trenori.

Am vorbit deja des
pre prima din cauzele de
gringoladei. Să mal a_ 
daug faptul că această 
toamnă fotbalistică a 
fdst bogată în căsătorii 
(Greu, Chirițoiu, Topor, 
Olteanu) și botezuri 
(Postelnicu). Așadar, li
nii fotbaliști și-au pre
lungit zilele de miere, 
întreg lotul a fost păr
taș la bucuria lor, deci 
au fost eludate adesea 
normele fotbalul ui de 
performanță. Pe lingă 
accidentarea portarului 
titular Olteanu, țin să 
remarc forma sub orice 
critică a înlocuitorilor 
săi Șoncutean și Beje- 
naru. Datorită indiscipli

na sarcinile membrilor 
secției de fotbal. Fiindcă 
pînă acum am avut ac
tiviști sportivi doar în... 
ziua meciului. (A. Andrei) 

nei tactice am pierduț 
puncte, am avut înfrîn- 
geri la scor, mă gîndeso 
la meciurile de la Ora- 
vița și Călan, iar din 
cele pe gazon propriu, 
la confruntarea cu Me
talul Bocșa. N-au lipsit 
nici abaterile disciplina
re. V. Constantin și Dra- 
goț au fost sancționați, 
dar apoi iertați.

— Cum a reacționat 
conducerea secției in fa
ța unor astfel de aspec
te?

— A schimbat...- an
trenorii. La ședința de 
analiză a turului s_a dat 
vina doar pe portarii de 
rezervă. Numai fotbalis
tul Frățilă a avut cura
jul să-i critice pe chiu
langii. Chirițoiu, 6pre e_ 
xemplu, a lipsit două 
săptămîni.

— Revirimentul este 
totuși posibil. In acest 
sens, care vă este obiev- 
tivul returului?

— Situația e cri
tică, dar nu dramatică. 
Ne-am propus 6ă ne 
clasăm la mijlocul cla
samentului. (Sever NO
IAN).
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Prezente românești
DAMASC 26 (Ager

pres). La Centrul cultural 
arab dn Damasc a fost 
deschisă o expoziție de 
carte românească din do
meniile politic, istoric, 
social șl cultural. La loc 
de frunte sînt expuse o- 
pere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, care s-au 
bucurat de interesul una
nim al asistenței

A fost inaugurată, tot
odată expoziția 
te din lupta 
român pentru 
Independență î

★
HAVANA 26 (Ager

pres). La Havana au fost 
lansate volumele „Româ
nia" șl „Antologia poeziei 
românești", apărute în 
„Editura de științe so
ciale" și, respectiv, „Edi
tura de arte și literatu
ră".

i „Momen- 
po porului 

unitate și 
națională"-

Proteste împotriva construirii 
de baze militare și a prezentei 
submarinelor cu arme nucleare

1983 : „lin an sumbru 
pentru economia israeliană"

• DUPĂ CUM RELATEA
ZĂ AGENȚIA TASS, oa
menii de știință sovietici 
au reușit să descifreze, la 
nivel molecular, meca
nismul evoluției vieții In 
regnul animal. Cu ajutorul 
unor metode moderne de 
inginerie genetică, ei au 

descoperit în celulele ani
malelor gene mobile și au 
reușit să le separe. Unul 
dintre autorii acestei 

descoperiri, Aleksei Baev, a 
arătat că genele mobile 

din celulele de același fel 
ale aceluiași animal pot 
ocupa poziții diferite, adi
că se pot deplasa. Specia
liștii au stabilit de aseme
nea, că deplasarea grupe
lor de gene duce la modi
ficarea eredității. In con
diții naturale asemenea de
plasări se pot produce din 
diferite cauze, printre care 
se pot cita radiațiile, sau 
intoxicațiile chimice.
• CERCETĂTORI

LA CENTRUL DE ENER. 
GIE SOLARA DIN FLO
RIDA (S.U.A.) încearcă să 
capteze energia solară sto_

cată de ocean. Oamenii de 
știință studiază modul de 
utilizare a energiei păstrate 
în apele tropicale. Conver
siunea energiei termale a 
oceanelor, Include construi
rea de hidrocentrale mari 
care să valorifice potenția
lul energetic creat de dife
rența de temperatură (a- 
proxlmativ 22 grade C) din_ 
tre apa de suprafață și cea 
din adîncul oceanului, prin 
producerea de energie e- 
lecirică și de apă potabilă, 
ca produs secundar.
Construirea unei asemenea 

hidrocentrale este aprecia
tă ca posibilă în locuri ca 
Florida, insulele Virgine și 
Guam. Au fost efectuate 
unele studii șl construite 
cîteva mici hidrocentrale 
experimentale.

DE

I

LISABONA 26 (Ager
pres). Ziarul „Diarlo de 
Lisboa" a publicat un ar
ticol de protest în legătu
ră cu acostarea, în portu
rile portugheze, a subma
rinelor americane șl bri
tanice cu arme nucleare 
la bord. în cazul avarierii 
unuia dintre aceste subma
rine — scrie ziarul „Diarlo 
de Lisboa" — capitala Por
tugaliei ar dispărea de pe 
suprafața pămîntului.

Relevînd că peste 
la sută din populația 
tugallel se pronunță
potriva amplasării și trans
portării armelor nucleare 
pe teritoriul țării, ziarul 
subliniază că guvernul nu 
trebuie să permită sub 
nici o formă transformarea

într-un „fo-Portugaliei ' 
car nuclear"

★
26 (Agerpres). 
insulei nipone 
protestat cate-

85 
Por- 
îm_

TOKIO 
Populația 
Miyako a 
goric împotriva construirii 
pe insulă a unor noi baze 
militare americane. Cu 
prilejul unor adunări ale 
reprezentanților populației, 
au fost adoptate rezoluții! 
în care se cere autorităților 
nipone să nu permită cons
truirea de baze militare a- 
le Pentagonului pe insula 
lor. Totodată, potrivit a- 
gențlei Kyodo, organele lo
cale au fost nevoite să 
dea curs cererii locuitori
lor și să anuleze permisiu
nea, dată anterior, de cons
truire a bazei militare.

Alături de evenimentele 
dramatice, de ordin politic, 
prin care au trecut israe- 
lienli în anul 1983 — între 
care cele legate de conti
nuarea prezenței militare 
în Liban și de demisia, cu 
totul neașteptată, a pre
mierului Menahem Begin, 
memoria lor va rămîne 
profund marcată de mani
festările crizei economice, 
de o gravitate fără prece
dent.

Cetățenii, acestei țări au 
fost pur și simplu trauma
tizați de prăbușirea acțiu.

re aceste tendințe vor 
continua. în sflrșit, inflația, 
pe care trezoreria israelia
nă spera șă o poată men
ține la „modicul" procent 
de 120 la sută, pare să fi 
scăpat oricărui control, ra
ta de creștere lunară a a 
cesteia atingînd 20 la su
tă.

Șocul a fost cu atlt mai 
puternic pentru cetățenii 
israelieni cu cît, de <ai 
campania electorală din 
1981, guvernul a întreținut 
artificial, un climat de a- 
parentă prosperitate. In

Răsfoind presa străină
(AGENȚIA FRANCE PRESSE)

Apel la strîngerea rîndurilor 
Organizației pentru Eliberarea Palestinei

TUNIS 26 (Agerpres). 
Comitetul Central al Miș
cării de Eliberare Naționa
lă Palestiniană „Al Fatah“ 
a dat publicității o decla
rație în care lansează un 
apel la întărirea unității 
naționale, pentru stringerea

Iarnă capricioasă
• GERURI PUTERNICE 
ȘI VISCOLE ÎN S.U.A.
WASHINGTON 26 (A-

gerpres). Peste 125 de lo
calități din S.U.A., inclusiv 
orașe mari, au înregistrat, 
duminică, cele mai scăzute 
temperaturi din ultimul 
secol — relatează agenți
ile de presă citind servici
ile meteorologice america
ne. Valul de frig polar, care 
s-a abătut, începînd de la 
17 decembrie, asupra zo
nelor centrale ale S.U.A., 
a înaintat spre sud și sud- 
est determinînd o scădere 
bruscă a temperaturii în 
state ca Texas (minus 10 
grade Celsius, la Houston 
și Florida (minus 5 grade 
Celsius, la Daytona). Cul
turile de citrice din Flo
rida sînt, în mare măsură, 
compromise ca urmare a 
înghețului. în statele din 
nord, mercurul termome
trelor a coborît pînă la mi
nus 29 de grade Celsius, 
la Rapid City (Dakota de 
Sud). La New York, 
asemenea, termometrele 
înregistrat minus 20 
grade Celsius.

In același timp, asupra 
regiunilor de coastă ale 
Pacificului •>-» abătut o 
puternică furtună, care în 
statul Washington s_a 
transformat în viscol, șu
te de automobile fiind în
zăpezi te pe șosele.
© CĂLDURA ÎN FRANȚA

Uo val neobișnuit de 
căldură s-a abătut asupra 
unor regiuni ale Franței. 
Astfel, în sud-vestul țării 
temperatura a cunoscut 
valori termice neobișnuite 
pentru decembrie în a_ 
ceastă regiune: în orașul 
Pau (departamentul Hautes 
Pyrenees) s-au înregistrat 
plus 25 grade.

CAMERA CONSILIERI
LOR — camera superioară 
a Dietei Japoniei — a rea
les, Ieri, în funcția de 
prim-ministru, pe Yasuhi- 
ro Nakasone, președintele 
Partidului Liberal Demo
crat de guvernămînt, for
mațiune politică ce a ob
ținut cel mai mare număr 
de mandate parlamentare 
la alegerile generale de 
la 18 decembrie, relatea
ză agenția Associated Press. 
Premierului Yasuhiro 
kasone l-au revenit 
de voturi din totalul 
252 de mandate.

Anterior, în cursul 
minețli, Yasuhiro Nakaso
ne a fost reales și de Ca
mera Reprezentanților — 
camera inferioară a par
lamentului nipon, reînnoin-

Na-
131 
de

de 
au 
de

du-șl astfel mandatul de 
șef al guvernului.

EGIPTUL A SEMNAT 
UN PROTOCOL cu Iorda
nia, prin care sînt relua
te oficial relațiile comercia
le dintre cele două țări 

agenția— Informează 
Reuter.

ÎN PERIOADA 
IANUARIE 1984 se 
la Jakarta (Indonezia) con
ferința țărilor nealiniate 
consacrată problemei noii 
ordini In domeniul infor
mațiilor, transmite agenția 
United Press Internatio
nal. La lucrările conferin
ței vor participa peste 300 
de delegați din 101 țări 
nealiniate. Majoritatea ță
rilor vor fi reprezentate 
de către miniștrii pentru 
problemele informației.

23—30 
va ține

FILME

(parțial
16,20
20,00

PETROȘANI: — 7 
iembrie: întoarcerea 
iad; Unirea: Hercule 
cerește Atlantida.

LONEA: Marele șarpe.
VULCAN; Marele vals, 

I-II.
LUPENI: Drumul spre 

Rio.
URICANI: Vraciul, I-II.

15,00
15,05

15,25

15,50

TV.

Telex.
Laureați 
valului 
„Cîntarea 
niei.
Ecran de 
„Maria-Mirabela '.
Republicii

ai Festl- 
național 
Romă-

vacanță I

un

20,20

20,35

21,50

22,00

22,15

15,

rindurilor In jurul Organi
zației pentru Eliberarea Pa
lestinei, In vederea asigu
rării independenței națio

nale. Declarația —> relevă 
agenția WAFA — reafirmă 
hotărîrea C.C. al mișcării 
„Al Fatah** de a milita pen
tru redobtndlrea drepturi
lor legitime ale poporului 
palestinian la autodetermi
nare, la constituirea unui 
stat propriu, independent 
șl de a acționa In vederea 
înfăptuirii rezoluțiilor Con
siliului Național Palestinian.

nllor la bursă, al căror curs 
real a scăzut la jumătate, 
de la începutul' lunii rep. 
tembrie, ducînd la ruina, 
rea a mil de mici acționari.

Pe de altă parte, în- 
tr-un an, datoria externă 
a statului a crescut cu 
aproape patru miliarde de 
dolari, ajungînd 1>' ni zelul 
record de 21,5 miliarde. în 
perspectivă, numai ram 
bursarea dobînzilor la îm
prumuturile pe termen 
scurt va reprezenta aproa
pe o treime din bugetul 
național.

Reducerea continuă a 
exporturilor șl creșterea 
importurilor au determinat 
un și mai mare dezechili
bru al balanței de plăți, în 
asemenea măsură îneît spe
cialiștii prevăd un fali
ment total în cazul In ca-

toamna acestui an însă, 
consecințele catastrofale a- 
le acestei politici au ieșit 
la lumină, în întreaga lor 
amploare. Autorul unui ui 
tim și surprinzător efort, 
vizînd — nici mal mult, 
nici mal puțin — decît 
„dolarizarea" economiei is- 
raeliene, prin transforma
rea dolarului american în 
monedă oficială a stasu
lui israellan, fostul mi
nistru de finanțe, Yoram 
Aridor, a fost eonstrîza să 
demisioneze, sub avalanșa 
criticilor. El l-a lăsat suc
cesorului său, Ylgal Cohen„ 
Orgad, o situație atlt de 
dificilă, lncît numeroși ob
servatori consideră că, în 
perspectivă, ea riscă să 
pericliteze existența noului 
guvern format de Yitzhak 
Shamir.

(Agerpres)

FAPTUL DIVERS
internațional 
au confiscat 

cantitate 
care

DELHI 26 (Agerpres). 
Serviciile vamale ale ae
roportului 
din Delhi 
cea mal mare
de piele de șarpe 
urma să fie scoasă ilegal 
din țară. Este vorba de 
1 000 de piei, în greuta
te de peste 2 700 kg și în 
valoare de 10 milioane de 
ruplll

Pielea de șarpe este in
terzisă, In India, la ex
port.

CANBERRA 26 (Ager
pres). Cel puțin 70 din 
aproximativ 130 de bale
ne care au eșuat, dumini
că, pe plaja insulei aus
traliene Tasmania, n_au 
putut fi salvate, în pofida

eforturilor a peste 600 de 
voluntari care au în
cercat să le redea ocea
nului— transmite agenția 
Reuter. Este unul dintre 
cele mal spectaculoase 
cazuri de sinucidere în 
masă a balenelor, feno
men inexplicabil încă. 
De menționat, că balene
le făceau parte dintr.un 
grup mai mare și o par
te dintre cele rămase în 
apă au încercat să le sal
veze pe suratele eșuate.

TOKIO 26 (Agerpres). 
Din neatenție, vînzătorii

magazinului de bijuterii ț 
„Pulsar" din Tokio,aulă- î 
sat la locul de depozitare 
a gunoaielor o lădlță cu 
briliante, rubine și safire 
în locul uneia care servea 
pentru strîngerea gu
noiului. în aceeași zi, șo
ferul de la salubritate, i 
fără să' bănuiască despre ; 
ce e vorba a luat lada î 
acasă pentru a o folosi la i 
depozitarea reziduurilor 
menajere. Nu mică i-a 
fost mirarea cînd a des
coperit în ea bijuterii în 
valoare de aproximativ 

213 000 dolari. Pe baza 
etichetelor cu prețuri el 
a stabilit cui aparțineau 
valorile șl le_a predat i 
poliției pentru a fi res~ i 
tituite proprietarului. - î

imn de slavă 
cîntece patriotice.
Agrozootehnla pe 
înțelesul tuturor, 
(parțial color) 
Desene animate.
Telejurnal, 
color) 
Actualitatea 
nomie. 
Teatru TV: 
amintirilor noastre". 
Premieră pe țară, 
(color)
La zi în 600 de se
cunde.
Ilai cu toți
năl
Telejurnal, 
color)

l’ADIO
13,00 De la 1

>,00 Clubul

în eco-

„Florile

la țari-

(parțial

la 3. 
curioșilor.

16,00 Buletin de știri. 
16,05 Țara mea cu trei 
culori — folclor contem
poran. 16,15 Sfatul medi
cului. 16,20 Glorios partid 
— program de cîntece. 
16,30 Radiogazeta econo
mică. 17,00 Buletin de 
știri. 17,05 Politica noas
tră. 17,30 Audiența radio.
Răspuns sugestiilor și 
propunerilor cetățenești. 
18,00 Orele serii. Radio
jurnal. 19,00 Muzică, in
formații, muzică. 20,00 
Radiojurnal. 20,10 Memo
ria pămîntului 
nesc. 22,00 O zi 
oră. Radiojurnal. 
Bijuterii muzicale. 
5,00 Non stop muzical.

româ- 
într-o 

23,00 
23,30—

memento

I
I
I
I

I

I
I
I
I
I

Mica publicitate
VÎND „Skoda 1000 MB", 

informații, telefon 44217, 
Petroșani. (1521)

PIERDUT legitimație de

serviciu pe numele Ior- 
dăchescu Dumitru, elibera
tă de I.M. Petrila. O declar 
nulă. (1516)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Cu adîncă durere, familia Stăncioiu, anunță dis
pariția fulgerătoare a celei mai bune'prietene 

SCHILLER XENIA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (1 517)

Cu adîncă durere regretăm moartea tragică a celui 
care a fost

tehnician NYERGHEȘ ALEXANDRU
Va rămîne viu în amintirea noastră. Sincere con

doleanțe familiei îndoliate.
I.C.M.M. Petroșani, colegii de muncă. (1 522)

Familiile Murgu, Nicoară și Hănciuța, aduc pe 
această cale mulțumiri celor care au luat parte la 
încercarea grea pricinuită de pierderea celei care a 
fost

MURGU OTILIA
II păstrăm o veșnică amintire, (1 520)
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